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Allegra 5-HTP
V zimných mesiacoch je normálne, že sa človek počas tmavých 
a chladných dní cíti melancholicky, treba si však dávať pozor ak 
strácate chuť do akýchkoľvek aktivít. Ak nemáte energiu, nič vás 
nebaví alebo sa cítite psychicky vyčerpaní a potrebujete produkt 
s rýchlym nástupom účinku, môžete siahnuť práve po Allegre 
5-HTP. Obsahuje prírodnú formu 5-HTP (5-hydroxytryptofánu), 
priameho prekurzora serotonínu – ,,hormónu dobrej nálady“. Ten 
má výrazne rýchlejší a vyšší účinok vďaka biologickej dostupnosti 
pre mozog než bežne užívaný L-tryptofán. Kapsuly obsahujú len 
čisto prírodný rastlinný extrakt bez prísad a konzervantov vo forme 
vegetariánskych kapsúl, preto sú vhodným prípravkom aj pre ve-
getariánov. Užívajte 1-2 kapsuly denne, maximálne jeden mesiac. 

Bežná cena: 12,90 €

Po zľave: 10,32 €

FIXAtape SPORT
Elastická tejpovacia páska FIXAtape SPORT je určená na spev-
nenie svalov, kĺbov a šliach pri zvýšenej pohybovej aktivite, 
najmä pri výkonnostných druhoch športu. Správna aplikácia 
tejpovacej pásky vám pomôže predchádzať možným svalovým 
preťaženiam a zraneniam. FIXAtape SPORT je vysoko elas-
tická a neobmedzuje pohyb, je vodeodolná a dobre priľnavá. 
Neobsahuje latex, je preto dobre tolerovaná aj citlivou po-
kožkou. Praktické balenie umožňuje komfortné uskladnenie 
pásky pre opakované použitie. Tejp odviňte v potrebnej dĺžke, 
nastrihajte do pásov a nalepte na cieľové miesto podľa potre-
by. Balenie obsahuje tejpovaciu pásku v rozmere 5 cm x 5 m, 
k dispozícii je v troch farbách – modrej, ružovej alebo telovej. 

Bežná cena: 5,37 €

Po zľave: 4,30 €

Vážené dámy a páni,

už čoskoro príde jar, ideálna na to, aby sme sa dostali 
opäť do formy. Trénovaním kondičky, posilnením psychiky 
a starostlivosťou o zdravie, pripravíte telo na dni, kedy sa 
budete chcieť vyzliecť z oblečenia, ktoré doteraz zakrylo 
všetko, čo bolo treba. Do marcovej ponuky sme preto 
zaradili produkty, ktoré vám pri snahe dostať sa do formy 
budú výbornými pomocníkmi.

S objednávkou Vás tento mesiac zaradíme do súťaže 
o knižnú novinku manželov Zlatošovcov – SUPERTELO. 
Výhercu vyžrebujeme posledný marcový deň, držíme 
palce!

Ak by ste si radi osobne vypočuli rady našich 
odborníkov na fyzické i psychické zdravie, objednajte si 
náš workshop FIT NIELEN V PRÁCI priamo do firmy J  
Viac informácií k programu nájdete na našej stránke: 
alfamedicalteam.com/korporatna-ponuka/

 Veľa zdravia a krásnych dní Vám praje Váš

  Alfa Medical Team

Buďte 
v pohode

Mať zdravé, vitálne a navyše aj krásne telo je sen 
každého človeka. No je takéto telo skutočným cieľom? Nie 

je náhodou toto krásne funkčné telo iba nástrojom, aby sa 
naša duša mohla plnohodnotne realizovať vo fyzickom svete? 
Cieľom našej knihy je upriamiť vašu pozornosť na to, že pod-
ľa toho aká ste osobnosť, také okolnosti k sebe priťahujete. 
Človek s nadváhou uvažuje ako človek s nadváhou. Prijmite 
nové výzvy, pevné rozhodnutia a vnútorné motivácie, ktoré 
vás nasmerujú k objavovaniu lepšej verzie samého seba.

Predchá-
dzajte zra-
neniam
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Objednávajte na:
www.alfamedicalteam.com

 Váš kód na zľavu: 

amTXXVSPY 
Poštovné zdarma!  

Lekáreň
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Informácie ohľadom účinkov a možných nežiadúcich účinkov produktov 
nájdete v návode na požitie, prípadne u svojho lekára alebo lekárnika.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás: 
Tel.: +421 918 117 475 
FB Alfa Mediacal Team
www.alfamedicalteam.com 
e-mail: info@alfamedicalteam.com 

Senta protect
Špeciálne vyvinuté tam-
póny  Senta  PROTECT 
chránia  ženské  intím-
ne  oblasti  pri  kúpaní 
a  plávaní,  zabraňujú 
prenikaniu  chlórova-
nej či znečistenej vody 
a  tým  znižujú  riziko 
vzniku  bakteriálnych 
a  plesňových  infekcií 
v intímnych partiách. Sú 

napustené čistým vazelínovým olejom, ktorý 
má vodoodpudivé vlastnosti. Veľkosť tampónu Senta PROTECT 
zodpovedá tampónom bežnej veľkosti „normal“. Jemne zaoblený 
hrot umožňuje ľahké a jednoduché zavedenie. Tampóny Senta 
PROTECT môžu používať i zdravé tehotné ženy s nekompliko-
vaným priebehom tehotenstva, ktoré sa chcú chrániť predo-
všetkým pred infekciami. Tampón zaveďte pred kúpaním alebo 
plávaním a vymieňajte každé 3-4 hodiny.

Bežná cena: 2,70 €

Po zľave: 2,16 €

FIT & SLIM drink Acai
Efektívne spaľovanie tukov 
je  alfa  a  omega  správne-
ho chudnutia. FIT & SLIM 
drink  je osviežujúci nápoj 
v prášku s vlákninou a ex-
traktom z bobúľ Acai. Acai 
bobule  pomáhajú  zvý-
šiť  rýchlosť  metabolizmu 
a  zbaviť  sa nadbytočných 
kíl  pomocou  spaľovania 
tukov. Majú vysoký obsah 
mastných kyselín Omega-3 
a  Omega-6,  ktoré  si  telo 
samo nevytvára.  Acai má 
schopnosť kontrolovať chuť 
do  jedla  vďaka vysokému 
obsahu vlákniny, ktorá po-
máha tiež pri správnom po-
hybe potravy v  tráviacom 
trakte.  Jedno vrecúško vy-
sypte do 2 dl studenej vody 
a miešajte 3-5 minút. Denná 
dávka sú 2-3 vrecká.

Bežná cena: 2,83 €

Po zľave: 2,26 €

Ginkgo 60 mg SR 
COMFORT
Ginkgo  60  mg  SR 
je jediné ginkgo na 
slovenskom  trhu 
s  protrahovaným 
účinkom  pre  mini-
malizáciu  nežiadú-
cich účinkov, ako sú 
bolesti hlavy a  zá-
vrate, pre zlepšenie 
pamäte a duševné-
ho výkonu. Obsahu-
je prírodný extrakt 
z listov stromu Gin-
kgo  biloba,  ktorý 
obsahuje látky, u ktorých sú preukázané účinky zlepšujúce cir-
kuláciu krvi a ktoré sa podieľajú na lepšom prekrvení mozgu 
a končatín. Jedna tableta obsahuje 60 mg sušeného listu Ginkgo 
biloba, vo forme malých, ľahko prehĺtateľných tabliet. Užívajte 
pravidelne 1 tabletu denne po dobu min. 2 mesiacov. Tablety 
môžete užívať kedykoľvek v priebehu dňa, najlepšie pri jedle, 
s dostatočným množstvom tekutiny. Ginkgo 60 mg SR pôsobí 
dlhodobo, účinky môžete očakávať po 8 – 10 dňoch. V balení 
sa nachádza 60 tabliet.

Bežná cena: 7,31 €

Po zľave: 5,85 €

Naildoc
Tyčinka Naildoc  je  určená pre  inten-
zívne ošetrenie nechtov  infikovaných 
nechtovou mykózou a zároveň prispieva 
k prevencii voči ich opakovanému infi-
kovaniu. Obsahuje 3 prírodné éterické 
oleje – levanduľový, citrusový a čajovní-
kový. Vďaka jednoduchej aplikácii je jej 
používanie rýchle a vhodné pre každého. 
Roztok naneste 2x denne na čistý, suchý 
necht a počkajte, kým sa vstrebá. Po 3 – 
4 týždňoch používania stačí aplikovať 1x 
denne. Pokračujte v používaní, až dokým 
sa na mieste chorého nechtu neobjaví 
necht so zdravým vzhľadom.

Bežná cena: 12,16 €

Po zľave: 9,73 €
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